
 
Az EU folyamatban lévő kereskedelmi
megállapodásai
 
Az EU számos kereskedelmi egyezményről folytat tárgyalásokat, a megállapodásokat az
Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Összeszedtük, hol tartanak a tárgyalások.
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A kereskedelmi egyezmények az EU kereskedelmi politikájának sarokkövei. 2020-ban az EU
volt a világ második legnagyobb árucikk és szolgáltatás exportőre és importőre. Ezzel a
világgazdaság 15%-át fedte le, Kína után (18%), megelőzve az Egyesült Államokat (10%). Az
EU volt emellett 2020-ban a harmadik legnagyobb importőr (13%) az USA (16 %) és Kína
(14%) után. Az új kereskedelmi megállapodások új üzleti lehetőségeket biztosítanak az európai
vállalatoknak, amely új munkahelyek létesítésével jár, és a vásárlók is jobban járnak: több
lehetőség közül választhatnak és alacsonyabb árakon.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/globalisation/20190528STO53303/a-globalizacio-kiaknazasa-amit-erdemes-tudni-az-eu-kereskedelmi-politikajarol
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods#The_three_largest_global_players_for_international_trade:_EU.2C_China_and_the_USA


Az uniós tárgyalófelek a megállapodásokban gyakran kitérnek az emberi jogokra vagy a
munkavállalók jogaira, ezzel is elősegítve a fejlődést ezeken a területeken azokban az
országokban, amelyekkel szerződést kötnek.
 
 
Ha többet olvasna a globalizációról és arról, mit tesz az Európai Parlament, kattintson ide.
 
 
 
A megállapodások fajtái 
 
Az EU különböző típusú megállapodásokat köt az egyes országokkal, attól függően, hogy a
vámjellegű akadályokat csökkentenék, esetleg szüntetnék meg, vagy egy vámuniót hoznának
létre, ahol eltörlik a vámokat egymás között és egységes tarifát szabnak meg a külföldről érkező
árukra.
 
 
Természetesen a kereskedelmi egyezmények nem csak a vámokról szólnak. Fontos szerepük
van a befektetések öszötnzésében, és az ehhez kapcsolódó jogviták rendezésében, például, ha
egy külföldi cég nem ért egyet az adott ország kormányának döntésével, amely kihatással van a
vállalkozására. A megállapodásoknak emellett sokszor nem pénzben mérhető jelentősége van.
Fontos például a külföldről beérkező termékek esetén szabványok meghatározása, amelyek
biztosítják, hogy az EU-ba érkező áruk minősége megfelel az európai sztenderdeknek.
 
 
 
A megállapodások emellett elősegíthetik az Európából származó hagyományos élelmiszerek
védelmét azáltal, hogy a partnerországok elismerik a védjegyüket. Ez olyan termékekre
vonatkozik, mint például a tokaji aszú, a francia pezsgő és a görög feta.
 

Európa

Európa ínyecségeinek védelme
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-affairs/20170505STO73507/europa-jovoje-a-globalizacio-kiaknazasa
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/protecting-europe-s-delicious-specialities_N01-AFPS-201111-GIAC_ev


Az EU és az Egyesült Királyság kereskedelmi és együttműködési megállapodást kötött, amely
olyan kereskedelmi feltételeket határoz meg, mint a kvóták és vámok nélküli kereskedelem,
valamint a tisztességes versenyszabályok.
 
 
 
Észak-Amerika 
 
A Kanadával kötött szabadkereskedelmi egyezmény, amelyet leginkább úgy ismerünk, mint az
átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) 2017. szeptember 21-én lépett életbe
ideiglenesen. Teljesen akkor lét majd életbe, ha minden uniós tagállam ratifikálja az
egyezményt.
 
 
Az Egyesült Államok tekintetében a Tanács megszavazta az EU mandátumát, hogy tárgyaljon a
kereskedelem egyes részleteiről, de még nem történt előre lépés ezen a téren az USA részéről.
 
 
 
Júniusban az EU és az USA elindította az EU-USA Kereskedelmi és Technológiai Tanácsot. Az
ötlet a globális kereskedelmi, gazdasági és technológiai kérdésekben való közös munka,
valamint a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elmélyítése.
 
 
 
Ázsia 
 
A Parlament 2018 decemberében elfogadta a mérföldkő-jellegű EU-Japán kereskedelmi
megállapodást, amely 2019 februárjában életbe lépett. Az EU-Vietnám egyezmény 2020 nyarán
lépett életbe.
 
 
Kínával jelenleg nincs folyamatban lévő szabadkereskedelmi tárgyalás, de más jellegű
tárgyalások folynak, például egy széleskörű EU-Kína befektetési megállapodással
kapcsolatban. 2020 szeptemberében az EU és Kína megállapodást kötött 100 európai és 100
kínai termék földrajzi jelzésének oltalmáról is egymás piacán. Ezt a Parlament 2020. november
11-én hagyta jóvá. A megállapodást a következő négy évben további 175 európai és kínai
termékre is kiterjesztik majd.
 
 
 
Óceánia 
 
 
2022 júniusában az EU és Új-Zéland szabadkereskedelmi megállapodást kötött. Ezt a
Parlamentnek és a Tanácsnak még jóvá kell hagynia, mielőtt hatályba léphetne.
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/alkotmany-intezmenyek/20210423IPR02772/a-parlament-megszavazta-az-unio-es-az-egyesult-kiralysag-kozotti-megallapodast
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_2990
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200206IPR72012/a-parlament-jovahagyta-az-eu-es-vietnam-kozotti-szabadkereskedelmi-megallapodast
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20201109IPR91128/china-and-the-eu-agree-to-protect-each-other-s-food-and-drink-specialities
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/new-zealand/eu-new-zealand-agreement_hu


Egy széleskörű kereskedelmi megállapodásról még 2018.június 18-án kezdődtek tárgyalások
Ausztráliával. 
 
 
 
Latin-Amerika 
 
Latin Amerikában a Mercosur országokkal 2019 júniusában elviekben megállapodásra jutottak
a felek, de azt még a Tanácsnak és a Parlamentnek is jóvá kell hagynia.
 
 
Mexikóval 2016 júniusában kezdődtek a tárgyalások az EU-Mexikó globális megállapodás
megújításáról. 2018. április 21-én megszületett a politikai megállapodás. Az egyezményt a
Tanácsnak és a Parlamentnek is jóvá kell hagynia, mielőtt életbe léphet.
 
 
 
Dél-Mediterrán országok és Közel-Kelet 
 
Számos egyezményről tárgyalnak a felek, ide értve az áruk kereskedelmének megkönnyítését,
vagy a mezőgazdasági és ipari területekre vonatkozó egyeztetéseket.
 
 
 
A Parlament szerepe 
 
A Lisszaboni szerződés óta a kereskedelmi egyezményeket a Parlamentnek is jóvá kell hagynia
ahhoz, hogy hatályba léphessenek. A plenáris szavazás fontos lépés a megállapodás
folyamatában, 2012-ben például az EP nem szavazta meg a sokat vitatott hamisítás elleni
kereskedelmi megállapodást (ACTA). Az EP-képviselők emellett a folyamatban lévő
tárgyalásokat is figyelemmel kísérik.
 
 
Ha kíváncsi arra, milyen szerepet játszik az EU a nemzetközi kereskedelemben, nézze meg
infografikánkat.
 
 
Ezt a cikket eredetileg 2016. október 19-én publikáltuk, és a legfrisebb információk alapján 2022
augusztusában frissítettük.
 
További információ
Az Európai Bizottság honlapja a kereskedelmi megállapodásokról (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180703STO07132/az-eu-szerepe-a-nemzetkozi-kereskedelmi-szinteren-infografika
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20180703STO07132/az-eu-szerepe-a-nemzetkozi-kereskedelmi-szinteren-infografika
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/negotiations-and-agreements_hu

